
Routebeschrijving KNRB 
Bosbaan 10 
1182 AG Amstelveen 
020-646 2740 
 

Per fiets vanuit Amsterdam 
Neem vanaf het Stadionplein de Amstelveenseweg (richting Amstelveen). U fietst 
rechtdoor (aan uw linkerkant ziet u de VU). Blijf het fietspad op de Amstelveense weg 
volgen tot u aan uw rechterhand restaurant De Veranda ziet. Direct voorbij dit 
restaurant slaat u rechtsaf. U fietst rechtdoor, richting de Bosbaan. U ziet het kantoor 
aan uw linkerhand. 
 

Openbaar vervoer 
Vanaf Amsterdam CS: 
- Metro 51 (richting Westwijk) uitstappen bij: van Bolhuizenstraat. +/- 15/20 minuten 
lopen. 
- Metro 52 (richting Station Zuid) uitstappen bij: station Zuid. Overstappen op bus 358 
(richting Kudelstaart) of 348 (richting Uithoorn busstation), uitstappen bij van 
Nijenrodeweg. 
Vanaf Amsterdam Amstel 
- Metro 51 (richting Westwijk) uitstappen bij: van Bolhuizenstraat. +/- 15/20 minuten 
lopen. 
- Metro 51 (richting Westwijk) uitstappen bij: De Boelelaan/VU. Overstappen op bus 358 
(richting Kudelstaart) of 348 (richting Uithoorn busstation), uitstappen bij van 
Nijenrodeweg. 
Vanaf Amsterdam RAI: 
- Metro 50 (richting Isolatorweg) uitstappen bij: Amstelveenseweg. Overstappen op bus 
347 (richting Uithoorn via Amstelveen) of 357 (richting Aalsmeer Hortensiaplein via 
Amstelveen), uitstappen bij van Nijenrodeweg. 
Vanaf Amsterdam Zuid: 
- Zie vanaf Amsterdam CS. 
 

Met de auto 
Vanaf de A10, de rondweg van Amsterdam, neemt u de afslag VU (S108). Bij de 
stoplichten slaat u linksaf. Op de Amstelveenseweg passeert u het VU-ziekenhuis. Na 
circa 700 meter bij de volgende verkeerslichten rechtsaf. Parkeren kunt u op de 
parkeerweide aan uw rechterhand; hiervoor gaat u bij de T-kruising rechts en direct 
weer rechtsaf de parkeerweide op. Tegenover de parkeerweide ziet u de Bosbaan. 
 

Parkeren 
Op de parkeerweide naast het Bosbaancafé kunt u de eerste drie uur gratis parkeren. 
Daarna wordt er een tarief van €0,35 per 15 minuten gehanteerd. Dit geldt op maandag 



t/m vrijdag van 09:00 tot 19:00. In het weekend kunt u hier gratis parkeren. Zie P op de 
onderstaande kaart voor de parkeerlocatie. 
Indien u voor een kort bezoek komt kunt u parkeren op het parkeerterrein van de KNRB. 
Deze parkeergelegenheid kunt u vinden aan de voorzijde van het bondsgebouw. 
Wanneer u hier wilt parkeren heeft u een parkeerontheffing nodig. Deze kunt u binnen 
op het bondsbureau halen. Om hier te komen gaat u ter hoogte van de afslag voor de 
parkeerweide naar links en slaat u na ca. 200 meter linksaf (bij de rood-witte paaltjes). U 
rijdt langzaam richting het bondsbureau. Bij het bondsbureau ligt rechts een 
parkeervoorziening. 
 
 

 
KNRB = Bondsbureau 
P  = Parkeerweide 


